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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde 02-2016 - Torsdag den 17. marts 2016
REFERAT
1.

Velkomst og protokol

1.1

Velkomst.
Jens Kristian Hedegaard bød velkommen

1.2

Formalia og protokol – mødediæt – personlige indberetningslister.
Mødediætsedler blev underskrevet.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Afbud fra Anette Holm, stedfortræder Lene Holm kan ikke deltage

2.3

Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Referat fra ekstraordinært rådsmødet den 25. februar 2016 – (01-2016)

3.

Høring af og udtalelser fra Handicaprådet

3.1

Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence):
- Ingen

3.2

Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
- Ingen

3.3

Afgivne høringssvar – til efterretning.
- Ingen

4.

Økonomi, budget og regnskab

4.1

Budgetopfølgning:
- Budgetopfølgning – pr. marts 2016.

5.

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.

5.1

Nyt fra formanden:
- Nyt fra plansystem

5.2

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
- Intet

5.3

Indkomne lovforslag og love, bekendtgørelser m.v.
- Ingen.
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6.

Dialogforum (princip-del)

6.1

Godkendelse af Handicappolitikken v/ Anne Lise Slyk
- Beslutningen fra mødet den 10. december er sat ind, og vil danner grundlag
for drøftelsen og evt. færdiggørelsen af handicappolitikken.
Ved mødet vil Peter Hansen og en medarbejder fra Udvikling og Strategi
deltage.
 Forberedelse til mødet vil være, at handicappolitikken er læst.
Det blev drøftet under mødet, at handicappolitikken er en tværgående politik –
derfor burde der også være forvaltningsrepræsentanter med i arbejdet.
Det blev besluttet, at det første møde i 2016 vil blive brugt til en drøftelse af
politikken. Der vil blive inviteret en med fra Holstebro Kommunes
Udviklingsafdeling, som kan være behjælpelig med at gøre det klart for rådet:
 Hvordan det rent overordnet er med politikker?
 Hvordan tænker vi politikker?
 Hvad er status på politikker?
 Kan vi udarbejde en politik, der kunne være lidt mere langsigtet? (gælde
over flere byrådsperioder)
 Skal vi have en handicappolitik?
Til Januar mødet vil temaet vedr. Handicappolitikken været det overordnede
punkt, så der kan ske en grundig drøftelse af temaet. Derfor aftales det, at
Rådet forbereder sig ved at have læst nuværende handicappolitik og samtidig
overvejer om der kan ny-tænkes bla. ved at tænke ind i en mere ”værdibaseret” ramme samt ved at tænke politikken som en sammenhængende politik
med øvrige politikker (Sundhedspolitik – B&U politik m.m.)
Det udarbejdede forslag til handicappolitikken er vedhæftet. Dette er ikke et
gennemrettet eksemplar, efterfølgende vil den bilve tilrettet inden endelig
vedtagelse i Handicaprådet.

Handicapppolitik
2015.pdf

Beslutning
Steen Brokær vil udarbejde et forslag til en procesplan, som vil blive
præsenteret til drøftelse ved næste møde.
Punktet vil derfor blive genoptaget ved næste møde den 21. april 2016.
6.2

Tilbagemeldinger fra Årsmødet – Det Centrale Handicapråd den 2. februar
2016 v/ Jørgen Ahler, Vita Hagelskjær, Lene Rindom, Jens Kristian Hedegaard
og Anette Holm
- Udsat.

7.

Generelt nyt fra organisationerne

7.1

Det Centrale Handicapråd
- Intet.

7.2

Danske Handicaporganisationer
- Intet.

7.3

Kommunernes Landsforening
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- Intet.

8.

Kursus- og konferencetilbud, temamøder m.v.

8.1

Kursus- og konferencetilbud m.v.
- Intet.

8.2

Referater fra kurser, møder m.v.
- Intet

9.

Bruger- og pårørende-råd, brugerpaneler m.v. (Orienterings-del)

9.1

Referater fra møder i bruger- og pårørende-rådene ved plejeboligerne
Hyldgården, Welschsvej, Skredsande og Rydehjemmet.
- Der blev givet et kort referat fra møde afhold ved Skredsande.

9.2

Referat fra møde i bruger- / smags-panelet ved Det Gode Køkken.
Intet

9.3

Referat fra Tilgængelighedsudvalget v/ Jørgen Ahler
Jørgen Ahler kunne oplyse, at Tilgængelighedsudvalget oftere bliver indbudt til
en drøftelse – både at Teknik og Miljø, men også af andre forvaltninger i
Holstebro Kommune.
medlemmer af Tilgængelighedsudvalget var inviteret til en besigtigelse af
Sundhedshuset, Stationsvej 33. Det opleves ikke som nogen speciel god
oplevelse. De 2 medlemmer kunne pege på flere ting, f.eks. at
handicapafmærkningen er ved at være løs. Der var flere ting der blev gjort
opmærksom på endnu engang.
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9.4

Referat fra institutionsbesøg m.v.
Ingen.

10.

Eventuelt og næste møde

10.1

Næste møde (torsdag den 21. april 2016 kl. 16.00 til 18.30.

10.2

Erindringslisten – emner til drøftelser på det næste møde/møder
- Se ajourført erindringsliste.

10.3

Eventuelt
Intet.
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